
�ČTVRTEK 12. května
12.00–12.50 MALÝ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Kreativní výuka a literatura
Ukázkové hodiny programu kreativní výuky litera-
tury pro děti na základních školách. Základním prv-
kem programu je zapojení profesionálů z různých
druhů umění a tvůrčích profesí do výuky.
[ Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.

13.00–13.50 MALÝ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Kreativní výuka a literatura
Ukázkové hodiny programu kreativní výuky litera-
tury pro děti na základních školách. Základním prv-
kem programu je zapojení profesionálů z různých
druhů umění a tvůrčích profesí do výuky.
[ Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.

16.00–17.00 L 104 – LEVÉ KŘÍDLO

Radek Malý: Kam až smí smích – autorské
čtení s autogramiádou
Autor přečte ze své knížky dětské poezie Kam až
smí smích. Kniha autora proslulého slabikáře získa-
la mj. Cenu ministryně školství za přínos k rozvoji
dětského čtenářství (2009).
[ Meander Publishing

�PÁTEK 13. května
9.30–14.00 L 829 – LEVÉ KŘÍDLO

Soutěže pro děti a teenagery
Dopoledne plné her a soutěží s Webíkem a Teenwe-
bem Českého rozhlasu. Uslyšíte i Pohádky pro zlo-
bílky nebo hudební streamy Wave Guitar a Wave
Party. Přijďte se pobavit a vyhrát pěkné ceny.
[ Český rozhlas

10.00 VÝSTAVIŠTĚ – PROSTOR PŘED PRŮMYSLOVÝM PALÁCEM

Den s ABC
Dopoledne plné her, soutěží a zábavy na stánku
nejoblíbenějšího dětského časopisu.
[ Ringier Axel Springer CZ, a.s.

11.00–11.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Příběh tisíce a druhé noci aneb Literatura
arabského světa
Vyhlášení výsledků a předávání cen stejnojmenné
literární soutěže pořádané v rámci kampaně Roste-
me s knihou. Moderuje Lukáš Hejlík, host Daniela
Fischerová.
[ Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50
KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Škola základ života
Nejprve z knihy Milovníci knížek čtou její autoři.
Poté budou vyhlášeny výsledky internetové soutěže
o nejlepší epigram nebo aforismus určené pro stu-
denty gymnázií.
[ Obec spisovatelů a Gymnázium Nad Štolou

11.00 P 413 – PRAVÉ KŘÍDLO

Za školu!
Křest novinky – knížky zážitkových her a dovednos-
tí pro volný čas i teambuilding. Ukázky soutěží
předvádějí aktéři pořadu Za školu. Účast dobrovol-
níků z publika vítána. Moderuje Ondra Havlík.
[ Česká televize – Edice ČT

11.00–12.00 L 414 – LEVÉ KŘÍDLO

Hravá věda s Radkem Chajdou
Hravé pokusy z chemie, fyziky či mechaniky pro
žáky 2. stupně ZŠ a nižších tříd víceletých gymnázií.
Uvidíte, že věda není jen o suchých poučkách, ale
i o zábavných pokusech. Pojďte se procvičit i vy.
[ Computer Press, a.s.

12.00–12.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Daniela Fischerová
Setkání s autorkou k její nové knize Kouzelná lampa.
[ Mladá fronta, a.s.

13.00–13.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

SOUBOJ ČTENÁŘŮ – soutěž ve znalosti
obsahu knih
Finální kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základ-
ních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. On-line předko-
la se zúčastnilo 17 tříd z celé republiky, z nichž
5 nejlepších se ve finálovém souboji utká před zraky
diváků. Moderuje Zdeněk Eška.
[ Svět knihy, s.r.o.

14.00–14.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Slavnostní udílení cen v soutěži MŠMT
„Náš svět“
Předávání cen v soutěži Náš svět.
[ Národní institut dětí a mládeže, Talentcentrum

22 S ženou je hořko, ale bez ní ještě víc.



15.00–16.00 L 414 – LEVÉ KŘÍDLO

Alena Ježková, Franta Skála
autogramiáda
Autorka a výtvarník budou podepisovat svou knihu
ruských pohádek Baba Jaga, kostlivá noha.
[ Albatros Media

16.00–17.00 L 104 – LEVÉ KŘÍDLO

Alexandra Vokurková: O čertíčkovi
autorské čtení s autogramiádou
Autorka představí moderní pohádku o mladém čer-
tíčkovi. Půvabné vyprávění vede děti zcela mimo-
děk a nenásilně k toleranci k odlišnosti a jinakosti.
[ Meander Publishing

�SOBOTA 14. května
10.00–10.50

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Michaela Burdová – autorské čtení
a beseda
Mladá talentovaná autorka zavede děti a mládež
do Mianthilie, čarovné země elfů, kterou popisuje
ve svých knihách Křišťály moci.
[ Nakladatelství FRAGMENT, spol. s r. o.

10.00–10.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Rafał Kosik
Setkání s autorem, čtení z překladu a zábavné sou-
těže spojené s příběhem Felixe, Neta a Niky o zají-
mavé ceny pro všechny kluky a holky.
[ Polský institut v Praze

11.00–12.00 L 414 – LEVÉ KŘÍDLO

Petra Braunová čte dětem
Petra Braunová přečte dětem ukázku ze své knížky
Jak se Vojta ztratil a bude jim vyprávět o své další
knize Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L., která
v Albatrosu vyjde po prázdninách.
[ Albatros Media

13.00–13.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Aprílová škola Jiřího Žáčka
Čtení z jedné z nejúspěšnějších dětských knih Aprí-
lová škola a křest audionahrávky. Za účasti autora
vystoupí Martin Písařík, Lucie Pernetová a děti ze
souboru Ty–já–tr.
[ Albatros Media

13.00–14.00 L 604 – LEVÉ KŘÍDLO

Autogramiáda autorů knih pro děti
Věra Provazníková, Daniela Krolupperová, Pavel
Jurkovič a Jiří Žáček podepisují… Přijďte si pro auto-
gram do Listopadové pohádky, nebojte se ani Zá-
keřných keřů a třeba se dozvíte, Jak počítají koťata.
[ Portál, s.r.o.

14.00–14.30 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Jana Štroblová
Čtení z knihy pohádek Pyžamo pro tygra (Knižní
klub).
[ PEN klub

14.00–14.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Učíme se matematiku se Čtyřlístkem
Přijďte s Nakladatelstvím Fraus pokřtít nové učebni-
ce matematiky, kterými budou provázet parádnice
Fifinka, chytrý Myšpulín, jedlík Bobík a sprinter Pin-
ďa. Akci moderuje oblíbený herec Lukáš Hejlík.
[ Nakladatelství Fraus, s.r.o.

15.00–15.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Zdeněk Svěrák: Pan Buřtík a pan Špejlička
Zdeněk Svěrák čte dětem i dospělým ze své úspěšné
knížky Pan Buřtík a pan Špejlička, která se stala nej-
prodávanějším titulem Albatrosu 2010. Zároveň
představí audionahrávku, kterou vydal Supraphon.
[ Albatros Media

15.00–15.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Petr Morkes: Komisař Vrťapka
Divadelní představení Listování.cz hry Komisař
Vrťapka za přítomnosti autora stejnojmenné knihy
Petra Morkese.
[ Mladá fronta, a.s.

15.00–16.00 P 201 – PRAVÉ KŘÍDLO

Učíme se matematiku se Čtyřlístkem
Autogramiáda Jaroslava Němečka, autora oblíbe-
ného časopisu Čtyřlístek.
[ Nakladatelství Fraus, s.r.o.

16.00–17.00 L 104 – LEVÉ KŘÍDLO

Ivan Binar: Bibiana píská na prsty
autorské čtení s autogramiádou
Autor respektovaných próz pro dospělé a legendár-
ních knížek pro děti přečte z knížky Bibiana píská
na prsty a představí svoji novou kočičí poezii.
[ Meander Publishing

23Objeví-li se slunce, zmizí hvězdy.



16.00–17.00 L 412 – LEVÉ KŘÍDLO

Pavel Šrut a Galina Miklínová: Lichožrouti
se vracejí – autogramiáda
Spisovatel Pavel Šrut a ilustrátorka Galina Miklíno-
vá podepisují knihu Lichožrouti se vracejí. Kniha je
pokračováním bestselleru Lichožrouti oceněného
Magnesií Literou 2009.
[ Nakladatelství Paseka

16.30–17.20 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Kde je doma Hajaja?
Oslavte 50. narozeniny rozhlasového večerníčku.
Víte, kde bydlí skřítek Hajaja? Znáte jeho kamará-
dy? Ne? Tak to si musíte přečíst knížku, v níž teta
Milena, která Hajajovi často pomáhá, vypráví, co se
stalo v Hajajanech. Hosty budou Milena Lukavská
a Klára Mayerová.
[ Český rozhlas, ČRo 2, Nakladatelství XYZ, s.r.o.

�NEDĚLE 15. května
10.00–10.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

1002. pohádka
Vý; (čti: Výstředník), divadelní spolek Městské kni-
hovny v Praze, se vydá, jak jinak než na létajícím ko-
berci, do světa džinů a turbanů. Představení pro
děti i dospělé, při kterém se nesedí na židlích.
[ Městská knihovna Praha

11.00–11.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Žížaláci
Novinka – kniha komiksů k oblíbenému večerníčku.
Povídání s autory knihy o tom, jak se točí večerníč-
ky, a soutěž pro děti o nejhezčí figurku Žížaláků
z modelíny. Účinkují Jaromír Gál a Miloš Zvěřina
(autoři). Moderuje Jiří Chalupa.
[ Česká televize – Edice ČT

12.00–12.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Tactus.cz – hmatové knihy nejen pro
nevidomé děti
Prezentace projektu Tactus.cz, který podporuje vý-
robu a vydávání hmatových knih pro děti se zrako-
vým postižením.
[ Sdružení Hapestetika, o.s.

12.00–13.00 L 414 – LEVÉ KŘÍDLO

Jan Novák čte a podepisuje Aljašku
Čechoameričan Jan Novák zaznamenal kolem své
nové prózy Aljaška velký rozruch. Nyní ji bude po-
depisovat a možná i kousek přečte.
[ Albatros Media

13.00–14.00 L 414 – LEVÉ KŘÍDLO

Malování na obličej s Monikou Brýdovou
Pryč s nudou a všedností. Nyní můžete být divokým
tygrem nebo třeba veselým klaunem. Monika Brý-
dová vás naučí, jak si pomocí malování na obličej
můžete zpestřit domácí párty nebo vyrazit na kar-
neval.
[ Computer Press, a.s.

13.30 P 413 – PRAVÉ KŘÍDLO

Škola princů
Křest pohádkové knihy o příliš dobrotivém princi
a nápadu, jak vybrat pro princeznu nejlepšího ženi-
cha. Soutěž pro děti, autogramiáda. Účinkují Miro-
slav Adamec (autor), Oldřich Navrátil (král Marek),
Sarah Hlaváčová (princezna Lenka), Matouš Ruml
(princ Petr). Moderuje Jiří Chalupa.
[ Česká televize – Edice ČT

14.00–14.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Markéta Pilátová, Ivan Martin Jirous
a Petr Nikl čtou dětem i jejich rodičům
Autoři nakladatelství Meander přečtou ze svých
nejnovějších knížek pro děti. M. Pilátová: Kiko a ta-
jemství papírového motýla, I. M. Jirous: Velikonoční
pohádka a P. Nikl: Přeshádky.
[ Meander Publishing

24 Kdo hodně mluví, už nemá čas na práci.


